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josef kainar

byl významný český básník 20. století. Na-
rodil se 29. června 1917 v Přerově, kde jeho 
otec působil jako úředník Českosloven-
ských státních drah. Studoval na přerov-
ském gymnáziu, ale víc než škola ho zají-
mala hudba. Hrál na housle, klavír a kytaru 
a se svými spolužáky utvořil malou kape-
lu, se kterou hrávali na různých večírcích,  
a to nejen studentských. Zvláště ho uchvá-
til džez, zejména tehdy se rodící swing  
a také černošské blues. V souvislosti s dal-
šími otcovými stupínky vzhůru v kariéře se 
dostal v r. 1935 do Ostravy, kde byl jeho 
otec přednostou hlavního nádraží. Dostu-
doval v Hlučíně na gymnáziu, které dnes 
nese jeho jméno. Dál se zabýval hudbou, 
ale začal psát i básně. Jeho první verše 
otiskly ostravský Moravsko-slezský deník 
a pražský Studentský časopis, kolem ně-
hož se formovala nová umělecká generace. 

S ní prohloubil své styky zejména v těsně 
předválečných letech, která strávil v Praze 
při studiu češtiny a francouzštiny na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy. Záliba  
v žánru blues, které je vlastně formou epic-
ké balady, ho přivedla i ke Karlu Jaromíru 

Erbenovi a jeho baladám obsaženým ve 
sbírce Kytice. A tíživá doba okupace tuto 
tesknou notu jeho poezie ještě potvrzovala.

Ta našla výraz v jeho prvních třech bás-
nických sbírkách – Příběhy a menší básně 
(1940), Nové mýty (1946) a Osudy (1947).

Po uzavření českých vysokých škol ně-
meckými okupanty se Kainar vrátil na Ost-
ravsko. Jeho otec se po odchodu do penze 
usídlil v Řepištích u Frýdku.

Kainar sám se tam rovněž ve svých vol-
ných chvílích uchyloval. Ale žil především  
v Ostravě, kde pracoval u ČSD jako po-
chůzkář a kancelářská síla, po večerech 
hrál v salonním Doležalově orchestru v ka-
várně Savoy a odskakoval si i na Ostravici, 
kde pracoval na pile. Psal básně a pro Dole-
želův orchestr otextovával skladby čelných 
představitelů americké džezové hudby 
Gershwina, Rodgerse či Dukea Ellingtona. 

Po válce se obrátil k satiře. Psal v tomto 
zaměření básně a navázal také spolupráci 
s pražským Divadlem satiry, které založili 
bratři Oldřich a Lubomír Lipští. Jeho kaba-
retní revue podle povídek a črt Václava La-
ciny s názvem Cirkus Plechový (1945) měla 
obrovský úspěch – několik set představení.

Další léta strávil v Brně, kde spolupraco-
val s tamními deníky – opět jako zdatný sa-
tirik. Kromě satirických veršů pro rozhlas 
(tzv. rozhlásky, které byly přetiskovány  
i v novinách) napsal i další tři hry pro praž-
ské Divadlo satiry – Akce Ajbiš, Ubu se 
vrací a Nebožtík Nasredin. Kromě toho se 
poprvé obrátil i k tvorbě pro děti: v r. 1948 
vyšla jeho knížka Říkadla.

V r. 1950 vyšla jeho básnická sbírka Veli-
ká láska, kterou sám označil za svůj tvůr-
čí omyl, ale hned na to sklidil obrovský 
úspěch se svým dramatickým zpracová-
ním jedné z pohádek, zaznamenaných kdy-
si jeho oblíbeným Karlem Jaromírem Erbe-

nem. Kainarova Zlatovláska měla premiéru 
25. prosince 1952 v pražském Ústředním 
loutkovém divadle a sám Kainar do ní na-
psal melodickou linku a texty k písním. Hra 
měla velký úspěch a byla poté mnohokrát 
uvedena řadou loutkových i činoherních 
divadel. Dnes patří neodmyslitelně do 
klasického pokladu české literatury a di-
vadla pro děti. Za ni a za následující bás-
nickou sbírku Český sen (1953), v níž oslavil 
ty, kdož se zasloužili, že náš národ přežil 
všechny strázně, kterým byl v dějinách 
podroben, získal Kainar v roce 1954 státní 
cenu za literaturu.

V dalších letech se věnoval opět tvor-
bě písňových textů, zejména pro orchestr 
Gustava Broma. Své písňové texty shrnul 
ve dvou svých knížkách: Moje blues (1966) 
a Miss Otis lituje… (1969). O kvalitě jeho 
textů svědčí, že je můžeme slyšet v podá-
ní takových zpěváků jako Vladimír Mišík, 
Michal Prokop, Eva Olmerová, Jiří Suchý, 

Karel Plíhal nebo Zuzana Navarová. Byly  
i nahrány na několika albech: Město ER sku-
piny Framus Five, Kuře v hodinkách skupi-
ny Flamengo, Obelisk (s různými interprety  
a s orchestrem Gustava Broma) a Nebe po-
čká (Karel Plíhal a Zuzana Navarová).

Vrcholem jeho básnické tvorby jsou však 
lidsky hluboké a někdy i hořce ironické ver-
še básnických sbírek Člověka hořce mám 
rád (1959) a Lazar a píseň (1960) o všedních 
dnech a všedních starostech i radostech 
obyčejných lidí. K tvorbě pro děti se napo-
sledy vrátil ve sbírce dětských rozpočíta-
del Nevídáno neslýcháno (1964). 

Jeho tvůrčí dráha i životní cesta byly 
ukončeny 16. listopadu 1971, kdy za poby-
tu v tehdejším Domově československých 
spisovatelů na Dobříši podlehl těžkému 
srdečnímu onemocnění. Jako významná 
osobnost českého národa byl pohřben na 
vyšehradském Slavíně.

-sl-





Píseň rybářů ze Zlatovlásky

Dunaju, Dunaju,
ty vodo hluboká,
u tebe sedává
panna modrooká.

U tebe sedává,
zlaté vlásky češe,
rybek se vyptává,
kam ten Dunaj teče.

Ona se vyptává
rybiček z Dunaja,
či ony viděly
jejího šuhajka.

Rybky neviděly,
Dunaj kolem teče,
ona si přesmutná
zlaté vlásky češe.

Josef Kainar

Z Písně mravenců (refrén)

Máma mi kdysi říkávala
Neboj se žádné svízele
občas to nejde bez překážek
V nouzi však poznáš přítele

Lena Pešák



karel jaromír erben
(nar. 7. listopadu 1911 v Miletíně, zemřel 21. listopadu 1870 v Praze)

Měl právnické vzdělání, své profesionální uplatnění však našel 
především jako historik a archivář. Psal studie z českých dějin  

a již ve svých 
třiceti letech byl 
zvolen za řádného 
člena Královské 
české společnosti 
nauk (v dnešní ter-
minologii Akademie 
věd). Zapojil se do 
českého národního 
obrození jako bás-
ník, jazykovědec 
(přispěl k ustavení 
české právnické 
terminologie), pře-
kladatel ze slovan-
ských jazyků  
a literární historik.

Těžištěm jeho historického významu pro českou kulturu je ov-
šem péče o písemné zachycení a zpracování lidové slovesnosti – 
písní, pohádek a pověstí. Jeho stěžejními díly v tomto oboru jsou 
Kytice z pověstí národních (1853, rozšířené vydání 1861), Písně 
národní v Čechách a Prostonárodní české písně a říkadla (1864), 
jakož i České pohádky, v nichž najdeme i tu o Zlatovlásce. Nejde 
zde jen o prostý písemný záznam slyšeného, ale o jeho umělecky 
svébytné přetvoření a zpracování.

Kromě české lidové slovesnosti se zajímal také o písně, po-
hádky, pověsti a báje jiných slovanských národů. V r. 1865 vyšla 
jeho kniha Sto prostonárodních pohádek a pověstí v nářečích 
původních a v r. 1869 pak tzv. „slovanská čítanka“ – sborník Vy-
brané báje a pověsti národní jiných větví slovanských.
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